Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta dnia ________________ pomiędzy:
(zwaną dalej ,,Umową”)
PRO-KOM Tadeusz Wójciak z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 16B 34-700 Rabka-Zdrój,
zarejestrowaną pod numerem NIP: 7352511447, REGON: 492928590
Zwany w dalszej części umowy ,,Podmiotem przetwarzającym”
Reprezentowanym przez:
Tadeusza Wójciaka
Oraz
___________________________________
Zwany w dalszej części umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
Reprezentowana przez:
___________________________________

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej
części ,,Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi
Rozporządzenia.
4. Administrator oświadcza, iż uzyskał powierzane dane osobowe zgodnie z prawem i
odpowiedzialny za uzyskanie powierzanych danych osobowych zgodnie z przepisami
Rozporządzenia.
§2
Zakres i cel przetwarzania danych
1. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług serwisowych i wdrożeniowych
programów oraz sprzętu zakupionego u podmiotu przetwarzającego oraz udzielenia
Administratorowi pomocy w zakresie innego oprogramowania bądź sprzętu.
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2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone mu przez
Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji ust. 1 niniejszego paragrafu.
§3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający
ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32
Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem
usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba że prawo Unii lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Administrator zobowiązuje się do dopełnienia względem podmiotów, których dane są
przetwarzane, wszelkich obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14
Rozporządzenia, zwalniając jednocześnie z tego obowiązku Pod Przetwarzający.
§4
Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzającego. Administrator zgłosi Podmiotowi Przetwarzającemu wolę kontroli z co
Najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem – Strony wspólnie ustalą dogodny dla Stron
termin kontroli.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
§5
Podpowierzenie
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych. Powyższe nie dotyczy przekazania danych
pracownikom Podmiotu Przetwarzającego a także osób stale współpracujących z
Podmiotem Przetwarzającym na podstawie umów cywilnoprawnych – Administrator
niniejszym wyraża zgodę na upoważnienie tych osób do przetwarzania powierzonych
danych lub zawarcie stosownych umów podpowierzenia ( w zależności od stosunku
prawnego).
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
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przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
§6
Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas niezbędny dla realizacji przez
Podmiot Przetwarzający usług świadczonych na rzecz Administratora, związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie niniejszej umowy może skutkować
niemożnością realizacji usługi świadczonej przez Podmiot Przetwarzający.
§7
Zasady zachowania poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
2. Każda ze Stron oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępnianie bez pisemnej
zgody drugiej Strony w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych
poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych
osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.
§8
Postanowienie końcowe
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd
właściwy dla Podmiotu Przetwarzającego.

________________________
Administrator danych

________________________
Podmiot przetwarzający
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